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A tárgyalandó témakör tárgya:
Ellátási szerződés kötése az Ágacska Családi Bölcsődével
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 122/2017. (IX. 01.) határozatában úgy döntött,
hogy bölcsődei ellátás biztosítására az Ágacska Családi Bölcsődével ellátási szerződést köt.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.) 97. § (1) bekezdése szerint az e törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó
ellátást vagy egyes körülhatárolható és elkülöníthető feladatok ellátását, ide nem értve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást, a települési önkormányzat, illetve az állam - a fenntartói feladatainak a
Kormány rendeletében kijelölt szerv útján - állami fenntartóval, egyházi fenntartóval és nem állami
fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.
A (3) bekezdés kimondja, hogy az ellátási szerződés tartalmát a felek szabadon állapítják meg azzal,
hogy a szerződés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 121. §-ában meghatározottakon túl tartalmazza
a) azt az időszakot, amelyre a szerződést kötötték, amely időszak a bentlakásos gyermekintézmény esetén nem lehet kevesebb 5 évnél,
b) a szolgáltatást végző nem állami szerv nyilatkozatát a nyilvántartási kötelezettség, az adatkezelés és az adatvédelem szabályainak ismeretére és betartására.
Az Szt. hivatkozott 121. § (1) bekezdése szerint az ellátási szerződést írásban kell megkötni.
A (2) alapján az ellátási szerződésnek tartalmaznia kell
a)

az egyházi fenntartó vagy a nem állami fenntartó nevét, székhelyét és adószámát;

b)

a szociális ellátás formáját, az ellátásban részesítendők körét, számát;

c)

az egyházi fenntartó vagy a nem állami fenntartó nyilatkozatát a szerződésben meghatározott
szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási
kötelezettségek betartására, illetve a szolgáltatóval, intézménnyel történő betartatására;

d)

a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait;

e)

szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés mértékére
vonatkozó kikötést;

f)

a szerződés felmondásának hónapokban meghatározott idejét;

g)

az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva különösen a tájékoztatási kötelezettség
teljesítését, az e törvényben meghatározott értesítési kötelezettséget, különös tekintettel arra az
esetre, ha a települési önkormányzat rendelkezik meghatározott számú férőhellyel az intézményben;

h)

a panaszok érvényesítésének rendjét, az önkormányzat tájékoztatásának formáját, a panaszok
kivizsgálására vonatkozó megállapodást;

i)

az önkormányzat, illetve a társulás részére történő beszámolás, tájékoztatás módját, formáját,
gyakoriságát azzal, hogy az ellátást biztosító szervezetet évente legalább egyszer beszámolási
kötelezettség terheli;

j)

a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módját, a
statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátását;

k)

az ellátási szerződés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatáshoz való
hozzájárulás összegét;

l)

a hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos eljárási kérdéseket, határidőket;

m) a hozzájárulással történő elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket.
A Gyvt. 94. § (4) bekezdése alapján az ellátási szerződés létrejöttét a helyben szokásos módon közzé
kell tenni. Ugyanezen § (5) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete
az ellátási szerződés megkötésének, a szerződés módosításának, illetve megszüntetésének jogát
nem ruházhatja át.
A belső szakmai egyeztetések lefolytatását követően az elkészült szerződés-tervezetet megküldtük az
Ágacska Családi Bölcsőde fenntartójának, aki arról tájékoztatott, hogy a tervezetről a témát tárgyaló
Humánügyi Bizottság üléséig fog véleményt adni.
Az ellátási szerződés az alábbi rendelkezéseket tartalmazza a címek számozása szerint:
1. A szerződés tárgya
Ebben a címben kerül rögzítésre az ellátási-szerződés tárgya, mely szerint az Önkormányzat a
Gyvt. 42. §-a szerinti bölcsődei ellátás biztosítására szerződést köt az előterjesztés 2. pontja
szerinti határozat alapján.
2. A szerződő felek jogai és kötelezettségei
-

Ebben a címben állapodunk meg abban, hogy a bölcsődei ellátást Őrbottyán közigazgatási területén lakó és/vagy tartózkodási hellyel rendelkezők részére az Ágacska Családi Bölcsőde
látja el 2018. január 1. napjától addig, amíg az Önkormányzat saját fenntartásában lévő bölcsőde a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre nem kerül.

-

A Bölcsőde működésére vonatkozó jogszabályi előírások fennállását rögzíti, valamint a beszámolási kötelezettségről rendelkezik.

3.

A szolgáltatásokra vonatkozó szakmai rendelkezések

-

Tartalmazza a Fenntartó nyilatkozatát a jogszabályszerű működésre vonatkozóan.

-

Lehetőséget teremt arra, hogy a bölcsődei felvétel során 2 férőhely tekintetében – a Gyvt.
vonatkozó rendelkezésein felül – előnyben részesüljön az az Őrbottyánban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek, akinek felvételét – rászorultsága alapján – az Őrbottyáni
Segítő Kéz Szociális Szolgálat vezetője javasolja.

-

Rögzíti az előterjesztés 2. pontja szerinti képviselő-testületi határozatban megfogalmazott,
személyi térítési díj mértékére vonatkozó elvárást.

-

Rögzítésre kerül, hogy az őrbottyáni gyermeket érintő panasz esetén a gyermekjóléti szolgálat családgondozója részt vesz a panasz kivizsgálásában.

-

A térítési díjakat, illetve a méltányosságra vonatkozó szabályokat a bölcsőde fenntartója állapítja meg.

-

Az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat állapítja meg.

4.

Pénzügyi elszámolás

A szerződés tárgya szerinti feladatok ellátásához szükséges állami támogatás igényléséről,
valamit a pénzügyi hozzájárulásról rendelkezik.
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5.

Vegyes rendelkezések

-

Ez a cím a szerződés felmondására, megszüntetésére, esetleges felülvizsgálatára vonatkozó
szabályokat tartalmazza.

-

Rendelkezik továbbá arról, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben mely jogszabályok szerint kell eljárni.

-

A szerződés mellékleteiről rendelkezik.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a határozati javaslatról.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2017. (IX. 01.) határozata az Ágacska Családi Bölcsődével kötendő ellátási szerződésről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az őrbottyáni gyermekek bölcsődei ellátásának biztosítása érdekében a Varga Veronika egyéni vállalkozó által fenntartott Ágacska
Családi Bölcsődével (ágazati azonosító: S0520798) ellátási szerződést köt. Felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés megkötésének előkészítésére és aláírására azzal, hogy az ellátási szerződésben meg kell állapodni arról, hogy
1. az ellátási szerződés hatályát úgy kell megállapítani, hogy amennyiben az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát más formában kívánja ellátni, úgy a szerződés hatálya azzal a nappal megszűnik.
2. a bölcsődei ellátásért megállapított térítési díj mértéke az őrbottyáni lakó- vagy tartózkodási
hellyel rendelkező gyermekek esetében az ellátási szerződés hatálya alatt maximum a fogyasztói árindex mértékével megegyező összegben emelkedhet.
Határidő:

2017. december 31.

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Közvetlen költségkihatása az önkormányzat 2017. évi költségvetésére nincsen.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot az előterjesztésben jelzett módosításokkal egyhangúlag
elfogadásra javasolja.
A Humánügyi Bizottság a határozati javaslatot az előterjesztésben jelzett módosításokkal egyhangúlag elfogadásra javasolja.
6. HATÁROZATI-JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017. (IX. 27.) határozata Ágacska
Családi Bölcsődével kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. § (3) a) pontja szerinti bölcsődei ellátása
érdekében az Ágacska Családi Bölcsődével (ágazati azonosító: S0520798) kötendő feladat-ellátási
szerződést a határozat melléklete szerint elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a feladat-ellátási szerződés aláírásáról, valamint az illetékes hatóságoknak való megküldéséről.
Határidő:

2017. december 15.

Őrbottyán, 2017. november 10.
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Melléklet a …/2017. (…) számú határozathoz
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Őrbottyán Város Önkormányzata (székhely: 2162 Őrbottyán, Fő út 99., adószám: 15731120-2-13) képviseletében eljáró Kmetty Károly polgármester, (továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről Ágacska Családi Bölcsőde (ágazati azonosító: S0520798) fenntartójaként eljáró Varga Veronika
egyéni vállalkozó (adószám: 68317076-1-33), (továbbiakban: Fenntartó) között az alulírott helyen és napon
az alábbi feltételekkel:
1.

A szerződés tárgya

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2017. (IX. 01.) számú határozatában úgy
döntött, hogy ellátási szerződést köt az Ágacska Családi Bölcsőde fenntartójával a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 42. §-a szerinti bölcsődei
ellátás biztosítására.
2.

A szerződő felek jogai és kötelezettségei

1.1 Felek megállapodnak abban, hogy jelen feladat-ellátási szerződés tárgya szerinti feladatokat Őrbottyán
közigazgatási területén lakó és/vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számára a Fenntartó által fenntartott
Ágacska Családi Bölcsőde látja el 2018. január 1. napjától addig, míg az Önkormányzat saját fenntartásában
lévő bölcsőde a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre nem kerül.
1.2 Az Ágacska Családi Bölcsőde a Gyvt. 44/A. § szerinti családi bölcsőde, országos ellátási területtel, az
engedélyezett férőhelyek száma 7.
1.3 Fenntartó nyilatkozik, hogy az Ágacska Családi Bölcsőde a Pest Megyei Kormányhivatal
PE/SZOC/1489-14/2017. számú határozatával a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre került. A jogerős
határozat jelen szerződés mellékletét képezi (1. melléklet).
1.4 Fenntartó az engedélyben foglaltak változása esetén a változás jogerőre emelkedését követő 8 napon
belül köteles tájékoztatni az Önkormányzatot.
1.5 Fenntartó a szerződés alapján nyújtott ellátásról évente egy alkalommal – a költségvetési beszámoló
elfogadásával egyidejűleg – pénzügyi és szakmai beszámolót készít az Önkormányzat számára.
3.

A szolgáltatásokra vonatkozó szakmai rendelkezések

3.1 Fenntartó nyilatkozik, hogy a szerződés tárgya szerinti ellátást a vonatkozó jogszabályi előírások és
szabályzatok szerint biztosítja.
3.2 Fenntartó nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képző bölcsődei ellátásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket betartja.
3.3 Fenntartó vállalja, hogy a bölcsődei felvétel során 2 férőhely tekintetében – a Gyvt. vonatkozó rendelkezésein felül – előnyben részesíti azt az Őrbottyánban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermeket,
akinek felvételét – rászorultsága alapján – az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat vezetője javasolja.
3.4 Fenntartó az ellátás igénylésekor köteles tájékoztatni az igénylőt a 3.3 szerinti lehetőségről, valamit
köteles értesíteni az Önkormányzatot, amennyiben tudomására jut, hogy a 3.3 szerinti rászorultság nem áll
fenn.
3.5 Felek megállapodnak abban, hogy az ellátásért megállapított személyi térítési díj mértéke az őrbottyáni
lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek esetében az ellátási szerződés hatálya alatt maximum
a mindenkori érvényes fogyasztói árindex mértékével megegyező összegben emelkedhet.
3.6 Az ellátásért fizetendő intézményi térítési díjat, a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait Fenntartó állapítja meg.
3.7 A panaszok érvényesítésének rendjét a Fenntartó által elfogadott szabályzat állapítja meg. A beérkezett
panaszról, a kivizsgálás eredményéről Fenntartó írásban tájékoztatja az Önkormányzatot. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés hatálya alatt az őrbottyáni gyermeket érintő panasz kivizsgálásában az
Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat kijelölt családgondozója is részt vesz.
3.8 A szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget Fenntartó
teljesíti. A statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat Felek kölcsönösen egymás rendelkezésére
bocsátják.
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4.

Pénzügyi elszámolás

4.1 Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés tárgya szerinti feladatok ellátásához igénybe vehető
állami támogatás igénybevételéhez szükséges kapacitás-befogadásra irányuló kérelmet az illetékes
szervhez a Fenntartó nyújtja be, továbbá befogadás esetén a Magyarország központi költségvetéséről szóló
törvényben meghatározott állami támogatást Fenntartó igényli le.
4.2 Az Önkormányzat Fenntartó számára pénzügyi hozzájárulást nem fizet.
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Vegyes rendelkezések

5.1 A szerződést írásban három hónapos felmondási idővel, írásbeli nyilatkozattal indokolás nélkül bármelyik fél felmondhatja. A felmondási idő alatt Fenntartó köteles teljes körűen ellátni a szerződésből fakadó
feladatait. Jelen szerződés megszűnik továbbá közös megegyezéssel, valamint valamelyik fél súlyos
szerződésszegése esetén azonnali hatályú felmondással. Súlyos szerződésszegésnek minősül a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítése azzal, hogy a teljesítésre való felszólítást a másik fél igazolható
módon átvette.
5.2 Jelen szerződést a felek évente, a következő évre szóló költségvetés elfogadását megelőzően, illetve
jogszabályváltozás esetén felülvizsgálják, szükség esetén módosítják.
5.3 Felek a jelen szerződésből eredő és a feladat-ellátásból eredő vitás kérdéseit elsődlegesen tárgyalásos
úton egymás közötti egyeztetéssel kívánják rendezni. Ha a felek a vitás kérdésekben nem tudnak egyezségre jutni, akkor a szerződésből fakadó jogvita eldöntésére a felek a Váci Járásbíróságot jelölik meg.
5.4 A feladat-ellátási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, a Gyvt., a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.
5.5 A szerződés mellékletét képezi Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (XI.
29.) számú feladat-ellátási szerződést jóvá hagyó határozata (2. melléklet).
Jelen feladat-ellátási szerződés egymással megegyező 4, azaz négy darab eredeti példányban készült. A
szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják
alá.

Őrbottyán, 2017..

Kmetty Károly

Varga Veronika

polgármester

fenntartó
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